
 CTBT-Art.XIV/2019/1

 25 April 2019 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

210519    210519    V.19-02776 (A) 
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 املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة
 احلظر الشامل للتجارب النووية

     ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢٥نيويورك، 
   الداخليمشروع النظام 
    املحتويات

  ٣  ....................................................................................  التمثيل ووثائق التفويض  -أوًال
  ٣  ...............................................................................  الدول املشاركة  -١املادة   
  ٣  ................................................................................  تكوين الوفود  -٢املادة   
  ٣  ...............................................................................  وثائق التفويض  -٣املادة   
  ٣  ...........................................................................  جلنة وثائق التفويض  -٤املادة   
  ٣  ...............................................................................  املشاركة املؤقَّتة  -٥املادة   
  ٣  .............................................................................................  أعضاء املكتب  -ثانيًا
  ٣  ....................................................................................  االنتخاب  -٦املادة   
  ٤  ................................................................................  الرئيس باإلنابة  -٧املادة   
  ٤  .............................................................  مشاركة الرئيس يف اختاذ القرارات  -٨املادة   
  ٤  ....................................................................................................  املكتب  -ثالثًا
  ٤  .......................................................................................  تكوينه  -٩املادة   
  ٤  ........................................................................................  مهامه  -١٠املادة   

  ٤  .....................................................................................................  األمانة  -رابعًا
  ٤  ...........................................................................  واجبات أمني املؤمتر  -١١املادة   
  ٤  ...............................................................................  واجبات األمانة  -١٢املادة   

  ٥  ..................................................................................  لألمم املتحدةاألمني العام   -خامسًا
  ٥  ..........................................................................  واجبات األمني العام  -١٣املادة   

  ٥  ..............................  األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  -سادسًا
  ٥  ...........  واجبات األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  -١٤املادة   
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  ٥  ...........................................................................................األعمالتصريف   -سابعًا
  ٥  ..............................................................................  النصاب القانوين  -١٥املادة   
  ٥  .....................................................................  الصالحيات العامة للرئيس  -١٦املادة   
  ٥  ...............................................................................  النقاط النظامية  -١٧املادة   
  ٦  .....................................................................................  الكلمات  -١٨املادة   
  ٦  .....................................................................................  األسبقية  -١٩املادة   
  ٦  .........................................................................  إقفال قائمة املتكلِّمني  -٢٠املادة   
  ٦  .....................................................................................  حق الرد  -٢١املادة   
  ٦  ........................................................................  رفعها تعليق اجللسة أو  -٢٢املادة   
  ٦  ................................................................................  تأجيل املناقشة  -٢٣املادة   
  ٧  ............................................................................  إقفال باب املناقشة  -٢٤املادة   
  ٧  ...................................................................  ترتيب االقتراحات اإلجرائية  -٢٥املادة   
  ٧  ........................................................  تقدمي االقتراحات املضمونية والتعديالت  -٢٦املادة   
  ٧  ........................................................  سحب االقتراحات املضمونية واإلجرائية  -٢٧املادة   
  ٧  ..........................................................................  البت يف االختصاص  -٢٨املادة   
  ٧  ...........................................................  إعادة النظر يف االقتراحات املضمونية  -٢٩املادة   
  ٨  .............................................................................................  اختاذ القرارات  -ثامنًا
  ٨  ..............................................................................  اعتماد القرارات  -٣٠املادة   
  ٨  ..................................................  معىن عبارة "الدول املصدِّقة احلاضرة واملصوِّتة"  -٣١املادة   
  ٨  ..............................................................................  طريقة التصويت  -٣٢املادة   
  ٨  ........................................................................  السلوك أثناء التصويت  -٣٣املادة   

  ٨  .......................................................................................هيئات املؤمتر الفرعية  -تاسعًا
  ٨  ...............................................................................  اهليئات الفرعية  -٣٤املادة   

  ٨  ..........................................................................................  اللغات واملحاضر  -عاشرًا
  ٨  ..................................................................................  لغات املؤمتر  -٣٥املادة   
  ٨  ...............................................................................  الترمجة الشفوية  -٣٦املادة   
  ٩  ..........................................................................  لغات الوثائق الرمسية  -٣٧املادة   
  ٩  ................................................................  التسجيالت الصوتية للجلسات  -٣٨املادة   

  ٩  ..................................................................................  واملغلقةاجللسات املفتوحة  -حادي عاشر
  ٩  .....................................................................  اجللسات املفتوحة واملغلقة  -٣٩املادة   

  ٩  ................................  الدول األخرى واملنظمات احلكومية الدولية واهليئات واملنظمات غري احلكومية  -ثاين عشر
  ٩  ...............................................................................  الدول األخرى  -٤٠املادة   
  ٩  ..........................  الوكاالت املتخصِّصة واملنظمات ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية  -٤١املادة   
  ٩  .................................  اهليئات اليت ُمِنَحت مركز مراقب يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -٤٢املادة   
  ٩  ........................................................................  املنظمات غري احلكومية  -٤٣املادة   

  ١٠  ....................................................................  تعديل النظام الداخلي أو تعليق العمل به  -ثالث عشر
  ١٠  ................................................................................  طريقة التعديل  -٤٤املادة   
 ١٠  .................................................................................  طريقة التعليق  -٤٥املادة   
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من  ١املؤمتر هو أن يدرس مدى اســـــتيفاء الشـــــرط الالزم لبدء نفاذ املعاهدة املنصـــــوص عليه يف الفقرة الغرض الذي يســـــعى إليه 
الرابعة عشـــــرة من معاهدة احلظر الشـــــامل للتجارب النووية ("املعاهدة")، وأن يبحث ويقرر بتوافق اآلراء ما ميكن اختاذه من   املادة

  ية التصديق تسهيًال لبدء نفاذ املعاهدة يف موعد مبكِّر.تدابري متماشية مع القانون الدويل للتعجيل بعمل

  التمثيل ووثائق التفويض  -أوًال
  الدول املشاركة  -١املادة 

جيوز لكل دولة أودعت صـــك تصـــديقها على املعاهدة قبل افتتاح املؤمتر ("الدولة املصـــدِّقة") أن تشـــارك يف املؤمتر املعقود   -١
  الرابعة عشرة من املعاهدة وأن ُتمثَّل فيه.من املادة  ٣عمًال بالفقرة 

صديقها على املعاهدة قبل افتتاح املؤمتر ("الدولة املوقِّعة") أن حتضر املؤمتر وفقًا   -٢ صك ت جيوز لكل دولة موقِّعة مل تودع بعُد 
  من املادة الرابعة عشرة من املعاهدة. ٤للفقرة 

  دِّقة والدول املوقِّعة.يشري تعبري "الدول املشاركة" إىل الدول املص  -٣
  تكوين الوفود  -٢املادة 

يكون وفد كل دولة مشاركة مكوَّنا من رئيس للوفد وغريه من املمثِّلني املناوبني واملستشارين حسب االقتضاء. وجيوز لرئيس الوفد 
  أن يعيِّن ممثًِّال مناوبًا أو مستشارًا لكي يقوم مقامه.

  وثائق التفويض  -٣املادة 
ائق تفويض ممثِّلي الدول املصـــدِّقة وأمساء املمثِّلني املناوبني واملســـتشـــارين إىل أمانة املؤمتر قبل أســـبوع على األقل من املوعد ُتقدَّم وث

ــــــادرة عن رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو عن وزير  املحدَّد الفتتاح املؤمتر، إن أمكن ذلك. ويتعيَّن أن تكون وثائق التفويض ص
  الشؤون اخلارجية.

  جلنة وثائق التفويض  -٤املادة 
ى اللجنة ُينشــــئ املؤمتر جلنًة لوثائق التفويض تتألَّف من مخســــة ممثِّلني للدول املصــــدِّقة يعيِّنهم املؤمتر بناًء على اقتراح الرئيس. وتتولَّ

  فحص وثائق تفويض املمثِّلني، وتقدِّم تقريرًا هبذا الشأن إىل املؤمتر دون إبطاء.
  اركة املؤقَّتةاملش  -٥املادة 

  حيق للممثِّلني أن يشاركوا يف املؤمتر بصفة مؤقَّتة ريثما يتَّخذ املؤمتر قرارًا بشأن وثائق تفويضهم.

  أعضاء املكتب  -ثانيًا
  االنتخاب  -٦املادة 

ول املصـــــدِّقة. ويتعيَّن ينتخب املؤمتر رئيســـــًا وما ال يزيد على ســـــتة نوَّاب للرئيس. ويتعيَّن اختيار أكثرية نوَّاب الرئيس من بني الد
  انتخاب أعضاء املكتب على حنو يكفل توزيعًا متثيليًّا للمناصب.
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  الرئيس باإلنابة  -٧املادة 
إذا رأى الرئيُس ضــــرورًة لتغيُّبه عن جلســــٍة ما أو أيِّ جزء منها، وجب عليه أن يعيِّن أحد نوَّاب الرئيس من إحدى الدول   -١

  املصدِّقة لكي يقوم مقامه.
  ولنائب الرئيس الذي يتوىل باإلنابة مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات، وعليه ما على الرئيس من واجبات.  -٢

  مشاركة الرئيس يف اختاذ القرارات  -٨املادة 
ه ال جيوز للرئيس، أو لنائب الرئيس الذي يقوم مقامه، أن يشــــارك يف اختاذ القرارات، ولكْن جيوز له أن يعيِّن عضــــوًا آخر من وفد

  ليفعل ذلك مكانه.

  املكتب  -ثالثًا
  تكوينه  -٩املادة 

  يتكوَّن املكتب من رئيس املؤمتر ونوَّاب رئيس املؤمتر املختارين من بني الدول املشاركة.  -١
إذا تعذَّر على الرئيس حضـــور إحدى جلســـات املكتب، جاز له أن يســـمِّي أحد نوَّاب الرئيس من إحدى الدول املصـــدِّقة   -٢

اجللسة، وأن يسمِّي عضوًا من وفده ليحضر اجللسة مكانه. وإذا تعذَّر على أحد نوَّاب الرئيس حضور إحدى  لريأس تلك
  اجللسات، جاز له أن يسمِّي عضوًا من وفده حلضور اجللسة مكانه.

  مهامه  -١٠املادة 
  عمال، رهنًا مبا يقرِّره املؤمتر.يتولَّى املكتب مساعدة الرئيس على تصريف أعمال املؤمتر بصفة عامة ويكفل تنسيق تلك األ

  األمانة  -رابعًا
  واجبات أمني املؤمتر  -١١املادة 

يكون للمؤمتر أمني ُيســـمِّيه األمني العام لألمم املتحدة. ويعمل األمني هبذه الصـــفة يف كل جلســـات املؤمتر وهيئاته الفرعية،   -١
  جللسات.وجيوز له أن يسمِّي عضوًا من األمانة ليقوم مقامه يف هذه ا

  يتولَّى أمني املؤمتر توجيه موظفي املؤمتر.  -٢
  واجبات األمانة  -١٢املادة 

  تقوم أمانة املؤمتر، وفقًا هلذا النظام الداخلي، مبا يلي:
  توفري الترمجة الشفوية للكلمات اليت ُتلقى يف اجللسات؛  (أ)

  تلقِّي وثائق املؤمتر وترمجتها واستنساخها وتوزيعها؛  (ب)
  وثائق املؤمتر الرمسية وتعميمها؛نشر   (ج)
  إعداد التسجيالت الصوتية جللسات املؤمتر واختاذ الترتيبات حلفظها؛  (د)
  اختاذ الترتيبات حلفظ وصون وثائق املؤمتر يف حمفوظات األمم املتحدة؛  (ه)
  القيام عموما بكل ما قد يتطلَّبه املؤمتر من أعمال أخرى.  (و)
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  املتحدةاألمني العام لألمم   -خامسًا
  واجبات األمني العام  -١٣املادة 

يتصــــــرف األمني العام يف املؤمتر بصــــــفته أمينًا عامًا لألمم املتحدة. وجيوز لألمني العام أن يســــــمِّي أحد أعضــــــاء األمانة العامة 
ــــــاركة يف املؤمتر نيابًة عنه. وحيقُّ لألمني العام أو ملمثِّله أن يديل بب  لألمم ــــــفوية أو مكتوبة تتعلق بأيِّ املتحدة ممثِّال له للمش يانات ش

  مسألة ينظر فيها املؤمتر.

  األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  -سادسًا
  واجبات األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  -١٤املادة 

للجنة التحضــريية ملنظمة معاهدة احلظر الشــامل للتجارب النووية أن يتصــرف يف املؤمتر بتلك الصــفة. وجيوز جيوز لألمني التنفيذي 
ًال له لألمني التنفيذي أن يسمِّي أحد أعضاء األمانة الفنِّية املؤقَّتة للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ممثِّ

عنه. وحيقُّ لألمني التنفيذي أو ملمثِّله، ضـــمن نطاق صـــالحياته كأمني تنفيذي، أن يديل ببيانات شـــفوية  للمشـــاركة يف املؤمتر نيابة
  مكتوبة تتعلَّق بأي مسألة ينظر فيها املؤمتر. أو

  تصريف األعمال  -سابعًا
  النصاب القانوين  -١٥املادة 

  يلزم حضور ممثِّلي أغلبية الدول املصدِّقة الختاذ أيِّ قرار.
  الصالحيات العامة للرئيس  -١٦ة املاد
يتولَّى الرئيس، إضــافًة إىل ممارســة الســلطات املوكلة إليه يف مواضــع أخرى من هذا النظام الداخلي، رئاســة جلســات املؤمتر   -١

العامة، وإعالن افتتاح كل جلســة واختتامها، وإدارة املناقشــات، وضــمان مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي، وإعطاء حق 
ــــــأهنا وإعالن تلك القرارات. وهو يتولَّى البت يف النقاط النظامية،  ــــــائل أمام املؤمتر الختاذ قرارات بش التكلُّم، وطرح املس
وتكون له الســـيطرة الكاملة على ســـري األعمال وحفظ النظام فيها، رهنًا بأحكام هذا النظام الداخلي. وجيوز له أن يقترح 

مني، وحتديد الوقت الذي يســمح به للمتكلِّمني يف أيِّ مســألة، وتأجيل املناقشــة أو اختتامها، على املؤمتر إقفال قائمة املتكلِّ
  وتعليق أي جلسة أو رفعها.

  يظلُّ الرئيس، لدى ممارسة مهامه، خاضعًا لسلطة املؤمتر.  -٢
  النقاط النظامية  -١٧املادة 

قت، ويتولَّى الرئيس البت فيها على الفور وفقًا ألحكام هذا النظام جيوز ملمثِّل أي دولة مشـــــــاركة أن يثري نقطًة نظاميًة يف أيِّ و
ـــأنه على الفور،  الداخلي. وجيوز ملمثِّل أيِّ دولة مشـــاركة أن يطعن يف قرار الرئيس. وُيطرح الطعن أمام املؤمتر لكي يتَّخذ قرارًا بش

اضرة واملصوِّتة. وال جيوز ملمثِّل أيِّ دولة مشاركة، لدى إثارة أيِّ ويظلُّ قرار الرئيس قائمًا ما مل تبطله أغلبية من الدول املصدِّقة احل
  نقطة نظامية، أن يتكلَّم يف مضمون املسألة قيد املناقشة.
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  الكلمات  -١٨املادة 
 ١٩و ١٧من الرئيس، الذي يقوم، رهنًا بأحكام املواد  مسبَّقال جيوز ألحد أن يتكلَّم يف املؤمتر من دون احلصول على إذن   -١

  ، بدعوة املتكلِّمني إىل إلقاء كلماهتم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم.٢٤إىل  ٢٢واملواد من 
ــألة املطروحة أمام املؤمتر، وجيوز للرئيس أن ينبِّه أي متكلِّم إىل ضــرورة التقيُّد بالنظام إذا مل تكن   -٢ تقتصــر املناقشــة على املس

  شة.مالحظاته ذات صلة باملوضوع قيد املناق
جيوز للمؤمتر أن حيدِّد الوقت املسموح به لكل متكلِّم وعدد املرَّات اليت جيوز فيها ملمثِّل كل دولة مشاركة أن يتكلَّم يف أيِّ   -٣

مســــألة. وجيوز ملمثِّلْي اثنتني من الدول املشــــاركة املؤيِّدة القتراح وضــــع تلك احلدود وممثِّلْي اثنتني من الدول املشــــاركة 
ذلك االقتراح أن يتكلَّموا قبل اختاذ قرار هبذا الشــــــأن. وعلى أيِّ حال، حيدِّد الرئيس وقت املداخالت املتعلقة املعارضــــــة ل

شة ويتجاوز املتكلِّم الوقت املخصَّص له، يتعيَّن على  سائل اإلجرائية مبا ال يزيد على ثالث دقائق. وحني حتدَّد مدَّة املناق بامل
  ء إىل ضرورة التقيُّد بالنظام.الرئيس أن ينبِّهه دومنا إبطا

  األسبقية  -١٩املادة 
  جيوز إعطاء األسبقية لرئيس إحدى اهليئات الفرعية بغية شرح النتائج اليت خلصت إليها تلك اهليئة.

  إقفال قائمة املتكلِّمني  -٢٠املادة 
ؤمتر، إقفال تلك القائمة. وعندما ينتهي املتكلِّمون أثناء ســـــري املناقشـــــة، جيوز للرئيس أن يعلن قائمة املتكلِّمني وأن يعلن، مبوافقة امل

  املدرجة أمساؤهم يف القائمة من إلقاء كلماهتم، جيوز للرئيس أن يعلن اختتام املناقشة.
  حق الرد  -٢١املادة 

  ، َيمنح الرئيُس حقَّ الرد ملمثِّل أيِّ دولة مشاركة يطلب ذلك.٢٠على الرغم من أحكام املادة   -١
  ة بالردود عمًال هبذه املادة يف هناية آخر جلسات اليوم.ُيدَلى عاد  -٢
  ال جيوز أليِّ وفد أن يديل بأكثر من بيان واحد مبقتضى هذه املادة يف اجللسة الواحدة.  -٣
  ُتحدَّد مدَّة كل مداخلة يديل هبا أيُّ وفد ممارسًة حلقه يف الرد يف جلسٍة ما بثالث دقائق.   -٤

  و رفعهاتعليق اجللسة أ  -٢٢املادة 
جيوز ملمثِّل أي دولة مصـــدِّقة أن يقترح يف أيِّ وقت تعليق اجللســـة أو رفعها. وال ُتناقش هذه االقتراحات اإلجرائية بل تعرض على 

  ، لكي يتَّخذ قرارًا بشأهنا.٢٥املؤمتر فورًا، رهنًا باملادة 
  تأجيل املناقشة  -٢٣املادة 

 جيوز ملمثِّل أيِّ دولة مصـــدِّقة أن يقترح يف أيِّ وقت تأجيل مناقشـــة املســـألة قيد البحث. وإضـــافًة إىل مقدِّم هذا االقتراح اإلجرائي،
ح قتراُيســمح بالكالم ملمثِّلْي اثنتني من الدول املشــاركة املؤيِّدة للتأجيل وممثِّلْي اثنتني من الدول املشــاركة املعارضــة له، مث يطرح اال

  ، لكي يتَّخذ قرارًا بشأنه. ٢٥اإلجرائي على املؤمتر فورًا، رهنًا باملادة 
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  إقفال باب املناقشة  -٢٤املادة 
جيوز ملمثِّل أيِّ دولة مصـــدِّقة أن يقترح يف أيِّ وقت إقفال باب مناقشـــة املســـألة قيد البحث، ســـواء ُوجد أم مل يوجد أيُّ ممثِّل آخر 

الكالم. وُيســمح بالتكلُّم لدى إقفال باب املناقشــة الثنني فقط من املتكلِّمني املعارضــني إلقفال باب لدولة مشــاركة أبدى رغبته يف 
  ، لكي يتَّخذ قرارًا بشأنه.٢٥املناقشة، مث يطرح االقتراح اإلجرائي على املؤمتر فورًا، رهنًا باملادة 

  ترتيب االقتراحات اإلجرائية  -٢٥املادة 
ضمونية ، ُت١٧رهنًا بأحكام املادة  سبقية، حسب الترتيب التايل، على مجيع االقتراحات امل عطى االقتراحات اإلجرائية املبيَّنة أدناه األ

  أو اإلجرائية األخرى املعروضة على اجللسة:
  تعليق اجللسة؛  (أ)

  إرجاء اجللسة؛  (ب)
  تأجيل املناقشة بشأن املسألة املطروحة؛  (ج)
  املطروحة. إقفال باب املناقشة بشأن املسألة  (د)

  تقدمي االقتراحات املضمونية والتعديالت  -٢٦املادة 
ها ُتعرض عادًة االقتراحات املضمونية والتعديالت املقدَّمة من الدول املشاركة يف شكٍل مكتوب إىل أمانة املؤمتر، اليت ُتعمِّم نسخا من

خذ قراٌر بشــأنه إالَّ بعد تعميم نســخ منه على مجيع الوفود يف على مجيع الوفود. وكقاعدة عامة، ال ُيناَقش أيُّ اقتراح مضــموين أو ُيتَّ
إذا كانت مل موعد أقصاه اليوم السابق للجلسة. ولكْن جيوز للرئيس أن يسمح بالنظر يف التعديالت أو االقتراحات املضمونية حىت 

  .نفسهيف اليوم تعمم أو عممت 
  سحب االقتراحات املضمونية واإلجرائية  -٢٧املادة 
ز ملقدِّم االقتراح املضــموين أو االقتراح اإلجرائي أن يســحبه يف أي وقٍت قبل أن ُيتخذ قرار بشــأنه، شــريطة أالَّ يكون قد ُعدِّل. جيو

  وجيوز أليِّ ممثِّل دولة مشاركة أن يعيد تقدمي االقتراح املضموين أو االقتراح اإلجرائي الذي ُسحب على هذا النحو.
  اصالبت يف االختص  -٢٨املادة 

، ُيتَّخذ قراٌر بشــأن أيِّ اقتراح إجرائي مقدَّم من دولة مشــاركة بشــأن البت يف اختصــاص املؤمتر ملناقشــة أي ٢٥و ١٧رهنًا باملادتني 
مســألة أو العتماد اقتراح مضــموين مقدَّم إليه، قبل مناقشــة تلك املســألة أو اختاذ قرار بشــأن االقتراح املضــموين املذكور. وإذا تعذَّر 

ل إىل توافق يف اآلراء، اتَّخذ املؤمتر قرارًا بأغلبية ثلثي الدول املصـــدِّقة احلاضـــرة واملصـــوِّتة، على أن تراعى، إىل أقصـــى مدى التوصـــُّ 
  ممكن، اآلراء اليت ُأبديت يف املؤمتر من جانب الدول املوقِّعة.

  إعادة النظر يف االقتراحات املضمونية  -٢٩املادة 
سَمح بالتكلُّم بشأن أيِّ اقتراح إجرائي  ال جيوز أن ُيعاد النظر يف اقتراح مضموين بعد اعتماده أو رفضه ما مل يتَّخذ املؤمتُر قرارًا بذلك. وال ُي

  ًا بشأنه.إلعادة النظر إالَّ الثنني من املتكلِّمني املعارضني إلعادة النظر، مث ُيعرض االقتراح اإلجرائي فورًا على املؤمتر لكي يتَّخذ قرار
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  اختاذ القرارات  -ثامنًا
  اعتماد القرارات  -٣٠املادة 

من املادة الرابعة عشـــرة من املعاهدة بتوافق آراء الدول املصـــدِّقة،  ٢ُتتَّخُذ القرارات املتعلقة بالتدابري املشـــار إليها يف الفقرة   -١
  املوقِّعة.على أن ُتراَعى، إىل أقصى مدى ممكن، اآلراء اليت ُأبديت يف املؤمتر من جانب الدول 

ُتتَّخُذ القرارات املتعلقة باملسائل اإلجرائية بأغلبية الدول املصدِّقة احلاضرة واملصوِّتة، على أن ُتراَعى، إىل أقصى مدى ممكن،   -٢
  اآلراء اليت ُأبديت يف املؤمتر من جانب الدول املوقِّعة.

أعاله، أم مسألًة  ١حسبما هو منصوص عليه يف الفقرة  عندما ينشأ خالف بشأن ما إذا كانت مسألٌة ما مسألًة مضمونيًة،  -٣
  إجرائيًة، ُتعاَمل تلك املسألة باعتبارها مسألًة مضمونيًة.

  معىن عبارة "الدول املصدِّقة احلاضرة واملصوِّتة"  -٣١املادة 
ملصدِّقة احلاضرين الذين يدلون بأصواهتم ألغراض هذا النظام الداخلي، تعين عبارة "الدول املصدِّقة احلاضرة واملصوِّتة" ممثِّلي الدول ا

  إجيابًا أو سلبًا. أمَّا الدول املصدِّقة املمتنعة عن التصويت، فُتعتَبر غري مصوِّتة.
  طريقة التصويت  -٣٢املادة 

مساء. وجيري ُتصـــوِّت عادًة الدول املصـــدِّقة برفع األيدي أو بالوقوف، ولكْن جيوز أليِّ دولة مصـــدِّقة أن تطلب التصـــويت بنداء األ
نداء األمساء حســــــب الترتيب األجبدي اإلنكليزي ألمساء الدول املصــــــدِّقة، ابتداًء بالوفد الذي يســــــحب الرئيس امسه بالقرعة. 

تصــــــويت بنداء األمساء، ُتنادى كل دولة موقِّعة بامسها، فريد ممثِّلوها بقوهلم "نعم" أو "ال" أو "ممتنع". ويف حالة اختاذ قرار  كل ويف
  .٣٠من املادة  ٢مسألة إجرائية، جيري التصويت وفقًا للفقرة  بشأن
  السلوك أثناء التصويت  -٣٣املادة 

يتولَّى الرئيس إعالن بدء التصـــويت، وال ُيســـَمح بعد ذلك ملمثِّل أيِّ دولة مصـــدِّقة بأن يديل مبداخلة حىت إعالن نتيجة التصـــويت، 
  ق بعملية التصويت.إذا كانت املداخلة بشأن نقطة نظامية تتعلَّ إالَّ

  هيئات املؤمتر الفرعية  -تاسعًا
  اهليئات الفرعية  -٣٤املادة 

  جيوز للمؤمتر أن ُينشئ ما قد يلزم من هيئات فرعية لالضطالع بأعماله.  -١
  ُيطبَّق النظام الداخلي للمؤمتر، مع ما يلزم من تعديل، على اهليئات الفرعية للمؤمتر، ما مل يقرَّر خالف ذلك.  -٢

  اللغات واملحاضر  -عاشرًا
  لغات املؤمتر  -٣٥املادة 

  تكون لغات املعاهدة هي لغات املؤمتر الرمسية.
  الترمجة الشفوية  -٣٦املادة 

  ُتترجم الكلمات اليت ُتلقى بأيِّ لغة من لغات املؤمتر ترمجة شفوية إىل لغات املؤمتر الرمسية األخرى.  -١
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  يلقي كلمة بلغة غري لغات املؤمتر إذا تكفَّل وفده بتوفري ترمجة شفوية إىل إحدى لغات املؤمتر.جيوز ملمثِّل أيِّ دولة مشاركة أن   -٢
  لغات الوثائق الرمسية  -٣٧املادة 

  ُتتاح مجيع الوثائق الرمسية للمؤمتر بلغات املؤمتر.
  التسجيالت الصوتية للجلسات  -٣٨املادة 

  ئاته الفرعية وفقًا للممارسة املتَّبعة يف األمم املتحدة.ُتعدُّ وُتحَفظ تسجيالت صوتية جللسات املؤمتر وهي

  اجللسات املفتوحة واملغلقة  -حادي عاشر
  اجللسات املفتوحة واملغلقة  -٣٩املادة 

  تكون جلسات املؤمتر العامة مفتوحًة، ما مل يقرِّر املؤمتر خالف ذلك.  -١
  ، ما مل يقرِّر املؤمتر خالف ذلك.١حسب تعريفها الوارد يف املادة  تكون جلسات اهليئات الفرعية مقتصرًة على الدول املشاركة،  -٢

  الدول األخرى واملنظمات احلكومية الدولية واهليئات واملنظمات غري احلكومية  -ثاين عشر
  الدول األخرى  -٤٠املادة 

هدة، ولكنها مل تفعل ذلك بعد، أن حتضــــــر جيوز أليِّ دولة تتمتَّع، وفقا للمادة احلادية عشــــــرة من املعاهدة، حبقِّ التوقيع على املعا
ص هلذا  املؤمتر. وحيقُّ ملمثِّلي هذه الدول حضـــور جلســـات املؤمتر املفتوحة، والتكلُّم أمام املؤمتر يف إطار بند جدول األعمال املخصـــَّ

  الغرض، وَتلقِّي وثائق املؤمتر، وتقدمي مسامهات مكتوبة بشأن املسائل اليت ينظر فيها املؤمتر.
  الوكاالت املتخصِّصة واملنظمات ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية  -٤١ادة امل

صــة أو منظمة ذات صــلة أو منظمة حكومية دولية تلقَّت دعوًة دائمًة للمشــاركة بصــفة مراقب يف دورات  جيوز أليِّ وكالة متخصــِّ
ر حلضـــــور املؤمتر. وســـــُيمنح اإلذن باحلضـــــور بناًء على ما يقرِّره وأعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن تقدِّم طلبًا إىل أمانة املؤمت

املؤمتر. ويكون لتلك الوكالة املتخصِّصة أو املنظمة ذات الصلة أو املنظمة احلكومية الدولية احلق يف حضور جلسات املؤمتر املفتوحة 
  ا املؤمتر.وَتلقِّي وثائق املؤمتر وتقدمي مسامهات مكتوبة بشأن املسائل اليت ينظر فيه

  اهليئات اليت ُمِنَحت مركز مراقب يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -٤٢املادة 
جيوز أليِّ هيئة تلقَّت دعوًة دائمًة للمشــــاركة بصــــفة مراقب يف دورات وأعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة وحتتفظ ببعثة مراقب 

طلبًا إىل أمانة املؤمتر حلضــور املؤمتر. وســُيمنح اإلذن باحلضــور بناًء على ما يقرِّره دائم أو مبكتب دائم يف مقر األمم املتحدة أن تقدِّم 
املؤمتر. ويكون لتلك اهليئة احلق يف حضور جلسات املؤمتر املفتوحة وتلقِّي وثائق املؤمتر وتقدمي مسامهات مكتوبة بشأن املسائل اليت 

  ينظر فيها املؤمتر.
  يةاملنظمات غري احلكوم  -٤٣املادة 

جيوز ألي منظمة غري حكومية ترغب يف حضــور املؤمتر أن تقدِّم طلبًا إىل أمانة املؤمتر حلضــور املؤمتر. وســُيمنح اإلذن باحلضــور بناًء 
 على ما يقرِّره املؤمتر. وحيقُّ لتلك املنظمة غري احلكومية أن حتضـــــر جلســـــات املؤمتر املفتوحة، وأن تتلقَّى وثائق املؤمتر عند الطلب،

تقدِّم، على نفقتها، مســـامهات مكتوبة بشـــأن املســـائل اليت ينظر فيها املؤمتر. وبناًء على دعوة من رئيس املؤمتر، ُيســـمح ملمثِّل  وأن
  ختتاره املنظمات غري احلكومية اليت حتضر املؤمتر بأن يتكلَّم أمام املؤمتر يف إطار بند جدول األعمال املخصَّص هلذا الغرض.
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  النظام الداخلي أو تعليق العمل بهتعديل   -ثالث عشر
  طريقة التعديل  -٤٤املادة 

  ة.رهنًا باملادة الرابعة عشرة من املعاهدة، جيوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار ُيتَّخذ بأغلبية الدول املصدِّقة احلاضرة واملصوِّت
  طريقة التعليق  -٤٥املادة 

للمؤمتر تعليق العمل بأيٍّ من هذه املواد، شــــريطة توجيه إشــــعار باقتراح تعليق العمل رهنًا باملادة الرابعة عشــــرة من املعاهدة، جيوز 
ســــاعة من تقدميه، وجيوز إلغاء هذا الشــــرط إذا مل يعترض أيٌّ من ممثِّلي الدول املصــــدِّقة. ويكون أي تعليق من هذا القبيل  ٢٤ قبل

  ذلك الغرض.مقتصرًا على غرٍض حمدٍد ومبيَّن وعلى املدة الالزمة لتحقيق 
  


